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 :امللخص

را قورايت  ببيتا   تعاجل الورقة البحثية جتربة التحول ادلميقراطي يف تونس واليت  تعيتد فرةيتدن ميتن اوإ يتا اإ

ح ميتيتراةل ت  سيتيت س ادلو  التجيتيتاريف يف العيتيتاع العيتيترن ور  ا يتيترا  ملسيتيتار التييتيتدةي ارج  رديتيتت بداأتيتيتإ ا  وح اإ

يبيتان،  أيتي أ ن النخيت  الس ياسيت ية ميتن خمتليت   الوطنية، مما ااعكس عىل الب ئة الس ياس ية ادلاخلييتة شلكيتإ اإ

ا  طياف اس تطاإ  أ ن تتجاوز إقبات الااتقال من احلمك التسلطي السيتاب  ومرافقيتة يلييتة التحيتول شس سيتة 

ا ريها، مر كزن عىل مبدأ  التواف  والتقاريف بدل الرصاع، رمغ الكواحب واخمليتاطر اليت  وقفيت  يف وجيتإ وراكء قل 

قلميييتة، اميتام يليت  الورقيتة البحثييتة عيتىل  سيتلي   التغيري من دو  ييقة وحتدأت اقتصادةة وتدخ ت دولية واإ

ميترورا حملططيتات ا  ساسيت ية يف  ،0722الضوء عىل اخللفأيتات ادلافعيتة لعجيتةل التحيتول ادلميقراطيتي املنطليت  م يت  

ح قطيتت أ هميتواحن   يتة  يتو  ح اس تخ ص إوامل النجيتا  اليت  أ دت اسيتار التحيتول اإ يلية التحول، ووصول اإ

  .ا  مام

 العاع العرن -ادلميقراطية –تونس  -التحول ادلميقراطي :اللكامت املفتا أة

Abstract:  
The research paper deals with the experience of democratic 

transformation in Tunisia, which is unique if compared to the rest of the 

experiences in the Arab world, due to the modernization path that dates its 

early beginnings to the stage of establishing the national state, which 

reflected positively on the internal political environment, as the political 

elites of different sects It was able to bypass the obstacles of transitioning 

from the previous authoritarian rule and accompany the transformation 

process smoothly and intelligently, based on the principle of consensus and 

rapprochement rather than conflict, despite the brakes and risks that stood in 
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the way of change from a deep state, economic challenges and international 

and regional interventions. The backgrounds driving the wheel of 

democratic transformation that has been launched since 2011, through the 

main stages of the transformation process, and reaching the distillation of 

the success factors that led the process of transformation to make important 

strides forward. 

Key words: Democratic Transition - Tunisia - Democracy - Arab World.. 

 :مقدمة

لقي موضوع التحيتول ادلميقراطيتي اهاميتا ابيتريا عيتىل املسيت تود ا  اكدمييتي والعل يتي م يت   سيتعينات القيترن 

 صل فهيا من أ ا  ة احليتزيف الواايتد  املايض، مت التحولت الواسعة ال  هم دهتا أ وروحمل الرشقأة والتغيري ارج

ح أ ا  يتيتة التعددةيتيتة احلزبييتيتة والااتخيتيتاحملت التنافسيتيت ية، وم يتيت  العيتيتام  ازداد الاهيتيتام اوضيتيتوع التحيتيتول  0722اإ

ادلميقراطي يف العاع العرن، خاصة بعد املوجة اجلدةدن من الا تجاجات اللكعبية ال  سادت العدةيتد ميتن دول 

ح السيتط  املنطقة، بداةة من تونس ومرورا  ارص وليبأا وصول اإح سورأ والمين، ر  املعطيتى اجلدةيتد طفيتى اإ

وغري اخلرةطة الس ياس ية يف العدةد ميتن ادلول، ولهميتأ أ ن البداةيتة اكايت  ميتن تيتونس، اليت  اكايت  سيت باقة اإح 

ادلخول يف املسار الااتقايل ه ا من هجة، وميتن هجيتة أ خيترد  يتلت الت ربيتة التونسيت ية حمللعدةيتد ميتن اخلصيتا ص 

 .عل  مهنا المنورج ا  قريف للنجا د

ه ه الورقة البحثية س تياول الوقوف عىل طبيعة جتربة التحول ادلميقراطي يف تونس، من خ ل سيت  أ ووارهيتا 

ح  ومعرفيتيتة خلفأاهتيتيتا ومراال يتيتا، و سيتيتلي  الضيتيتوء عيتيتىل التييتيتدأت والعوا يتيت  اليتيت  اكايتيت  يف طرةق يتيتا، وصيتيتول اإ

 :، ومن مثة اطر  الإهماكلية التاليةاس تخ ص ادلروس والع  املس تفادن مهنا

 ما هو واقت وطبيعة التحول ادلميقراطي يف تونس؟  

جابة عىل ه ه الإهماكلية اطر  مجموعيتة ميتن التسيتا لت الفرإييتة وي ميتا املقصيتود أ ساسيتا بع لييتة التحيتول : ول إ

ردأة املساعدن عيتىل يلييتة ادلميقراطي؟ وما ي ب ئة الن ام الس يايس التونيس؟ وما ي املتغريات ادلاخلية واخلا

 التحول تونس يا؟ وما ي إوا   وإوامل جنا  الت ربة التونس ية؟

 :وقد مت تقس مي املوضوع اإح مخسة حماور حبثية امام ةيل     

 .مقاربة معرفأة: التحول ادلميقراطي – 2

 .ب ئة الن ام الس يايس التونيس – 0

 .ادلميقراطي يف تونساخللفأات العامة ادلافعة لع لية التحول  – 1

 .اططات ا  ساس ية يف يلية التحول – 4

 إوا   وإوامل النجا : الت ربة التونس ية – 9
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 مقاربة معرفأة: التحول ادلميقراطي 

ح  ، فلك يتة حتيتول ادلل  اللغوةيتةمن أ جل الت  صيل املفاهميي ملصطل  التحول ادلميقراطي يب  الردوع اإ

ح التغيتري أ و النقيتل أ و  تع  إن تغيتري ايتوإي يف ال يتء ح أ خيترد، وللكيتري لفيتو التحيتول اإ أ و ااتقيتا  ميتن ايتا  اإ

ح اال ح أ خر أ و غريه من اال اإ .الاستبدال، فأقال  ول ال ء أ ج اقهل من ماكن اإ
1
 

ح ا  صيتل الييتويين  أيتي أ كيتا تتكيتون ميتن ديتزأ رن وهيتام أ ج   "Demos: "أ ما مصطل  ادلميقراطية ف يتو ررديتت اإ

تعيت   يتمك اللكيتع  لكيتإ وليت س جميترد فئيتة أ و " ادلميقراطييتة"أ ج احلمك، وحمللتايل فاإن لك ة " kratia"اللكع  و 

.طبقة أ و قطاع من اللكع 
2
 

 :وقد قدم العدةد من اخل اء يف عمل الس ياسة مفاهمي  ول التحول ادلميقراطي من م  ورات متعددن ومن ب هنا

ح أ خر، أ ج تغيري الن يتام القيتاو وأ سيتلويف صيتنت التحول من ا ام : ب  اإ Charles Adrianةعرفإ  لكارز أ درأن  اإ

الس ياسيتيتة ارج ةتب يتيتاه، ر  التحيتيتول ة  خيتيت  طابعيتيتا جيتيت رأ يف اييتيتت مسيتيت توأت الن يتيتام، وهيتيتو يلييتيتة معقيتيتدن 

عيتادن رسيتلكة الع قيتة بيتم احليتاكم واطكيتومم،  دراءات وقواعد جدةدن، ةمت من خ ل يتا اإ ومتلكابكة تبدأ  بوضت اإ

ح السيتلطة بوسيتا ل سيتل ية إيتن طرةيت  ااتخيتاحملت   أي أ ن احلاكم رمتتعيتون برضيتا اطكيتومم ارريتن أ وصيتلو  اإ

تنافس ية وهمفافة
3
. 

ح مراةل وسطية بم  عادن البناء،  أي ةمت  مرالتم أ ساس يتمفالتحول ادلميقراطي للكري اإ أ ل وهام التفكأأ واإ

الن يتام السيتاب ، يلييتة تفكأأ الن ام التسلطي واللكيت ويل السيتاب  وبنيتاء ا يتام دميقراطيتي جدةيتد عيتىل أ اقيتا  

ح الثالثيتيتة ميتيترورا حمللثااييتيتة  لكيتيت ل خمتليتيت  إنيتيتاث الن يتيتام السيتيت يايس م يتيتل البنأيتيتة  الااتقيتيتال ميتيتن امليتيتراةل ا  وح اإ

ادلسيت تورةة والقااواييتة واملؤسسيتيتات الس ياسيت ية سيتيتواء اكايت   رشيتيتةعية أ و تنفأ ةيتة أ و قضيتيتا ية، وأ  يتاحن امللكيتيتارامة 

شلكيتإ بريوقراطيتي دون ملكيتارامة اجملمتيتت امليتدين يف يلييتة البنيتاء  الس ياس ية لل واطنم، لكن تكل الع لية ل تيتمت

اجلدةيتيتدن، وقيتيتد  لكيتيت د ميتيتراةل الااتقيتيتال ثاعيتيتات ومسيتيتاومات ويلييتيتات تفيتيتاو  بيتيتم الفيتيتاعلم الس ياسيتيت يم 

الر  س يم
4
. 

فاملراةل ا  وح ميكن  س يهتا اراةل ما قبل التحول  أي مير خ ل ا الن يتام التسيتلطي ب  زميتات هيلكييتة داخيتل 

ملؤسسات وخ فات بم النخ  احلامكة من هجة وقود املعارضة واللكع  ميتن هجيتة أ خيترد، ن ةنتقيتل الن يتام ا

ميتا دفعيتة واايتدن أ و  ح املراةل املوالية وي مراةل الاكيار أ و بداةة التحول،  أي تتفكأ مؤسسات الن يتام اإ اإ

ركون دميقراطييتا  أيتي ةع يتل بقواعيتد  حمللتدرج، لت  يت املراةل ا  خرين  أي ةنبلج ا ام س يايس جدةد ه ه املرن

دراء أ ول ااتخاحملت  رن ونزهية، بعد كاةيتة املسيتار ا  ول ايترااهل الث ييتة ةيت  يت املسيتار الثيتاين  جدةدن وةنهتيي مت اإ

                                                           
1
 .016.، ص 0777، مؤسسة الرتاث، الرأ ، مع م همامل لل جالت واملرتادفات واملضادات -املكزن الكبريأ محد خمتار وأ خرون،   

2
 .02.، ص0779، مكتبة الرشوق ادلولية، القاهرن، ا  صول ادلميقراطية والإص   الس يايسدامل عيل زهران،   

3
فرةقي م   عام دعاء محمود محمد إوةضة،    ، املكت  العرن لل عارف، القيتاهرن، 0722حتدأت يلية التحول ادلميقراطي يف بعض دول اللكامل الإ

 .22.27.، ص ص0728
4
، 71، اجملةل اجلزائرةة للس يلسات العامة، العيتدد الفرص والتيدأت:  التحول ادلميقراطي يف تونس وجتربة  رامة الهنضة يف احلمكإباش عائلكة،  

 . 90.، ص0724خم  دراسات وحتليل الس ياسات العامة يف اجلزائر، 
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وهو مسار الااتقال ادلميقراطي وارج من خ   تتعزز ادلميقراطييتة أ اميتو وثيتدث الانسيتجام والتنيتامغ بيتم اكفيتة 

 .ادلو  مت الن ام اجلدةد الن م الاداإية يف

ويف الس ياق افسإ ررد برهان غلييتون أ ن املقصيتود حمللتحيتول ادلميقراطيتي هيتو الع يتل عيتىل امتصيتاص التناقضيتات 

الك د والعنيفة، وختفأ  درجة التو ر العالية اليت  ل ميكيتن ا ال يتا
1

ح اقطيتة الانسيتداد  ، وميتن مثيتة فالوصيتول اإ

ح التفكيتري واقطة ال ردوع ال  جتعل مس تقبل ادلو   واياكا  ددا ه ا ما ةدفت خمتليت  الفيتاعلم الس ياسيت يم اإ

عادن بناء ا ام جدةد بدةل إن الن ام الساب  ارج است ف  أ وراضإ  .يف اإ

ب  كا يلية اختار قرارات لسا  فهيا ي ية قود رات دوافيتت خمتلفيتة، وي الن يتام، واملعارضيتة '' روس تو''وةعرف ا 

اردأة،  أي ثاول لك طرف اإضعاف ا  طراف الإخرد، وتتيدد النتأجة الهنا ييتة ل قيتا ادلاخلية، والقود اخل

للطرف املنترص يف ه ا الرصاع
2
 . 

:امام ةيل هنتقتون عدن أ  احن للتحول ادلميقراطيوقد قدم صاموةل 
3
 

وةقيتوده وهو ارج ثصل من داخل الن ام التسلطي اتأجة ضغوحن داخلية أ و خاردأة، :  التحول من أ عىل -أ

يف ه ه احلا  اجلنا  الإص يح يف النخبة احلامكة، املقبول من املعارضة ادلاخلييتة وميتن القيتون ادلولييتة امليتؤ رن يف 

 اخلارج م لام  صل يف اس باايا وال ازةل

ح أ إيتامل إنيت  وهميتغ  ميتن : التحول من أ سفل  -ب وثدث اتأجة ا تجاجات واإرضاحملت عامة قيتد تصيتل اإ

، مميتا ةضيتطر الن يتام لتقيتدا تنيتازلت،  أيتي لسيت ت ي  ملطاليت  اايتاهري يف حميتاو  خمتل  التن اميت اللكعبية

صيتيت اات س ياسيتيت ية ييقيتيتة عيتيتىل بنأيتيتة الن يتيتام متعلقيتيتة حملحليتيترأت الس ياسيتيت ية  دخيتيتال اإ ل تيتيتواء ا  زميتيتة، سيتيتواء حملإ

لام وادلميقراطييتة التلكيتاراية ميتيت لام  صيتل يف الفلبيتم واادوا سيتيت يا واملكسيت يأ، أ و حملليتتخيل إيتيتن السيتلطة كا ييتا ميتيت 

 . صل يف ال تغال واليوين

ثدث ر  بم الن ام احلامك وقود املعارضة وثدث هيت ا اليتمن  ميتن التحيتول : التحول إن طرة  التفاو  -ج

إندما ركون هناك اوع من التوازن يف ملان القود بم الطيترفم ولسيت تحيل  سيتم الوضيتت ملصيتلية أ ج طيترف 

ح ادلميقراطييتة ب  قيتل اخلسيتائر مهنام وحمللتايل تبقى املفاوضات ي السبأل ال و أد للخروج من ا  زميتة والااتقيتال اإ

برام إقد اداإي وس يايس جدةد ح اإ  .امل ك ة، ور  إن طرة  التوصل اإ

ضافة لل  احن الث ية السابقة ارار للتحول ادلميقراطي هناك من ةضي   طا رابعا أ ل وهو  :اإ

دث يف ايتا  رفيتض الن يتام احليتامك للتغييتري، وعيتدم وديتود ثيت: التحول إن طرة  التدخل العسكرج ا  د يب -د

د ا  اإص يح داخهل، وجعز املعارضة إن الإطاايتة بيتإ شسيتب  ضيتعف ا ميتن هجيتة أ و شسيتب  س ياسيتات الن يتام 

الق عية ضدها، وةتخ  ه ا المن  العدةد من اررا ت   جيتل اسيت  الرشيتإية ادلولييتة اكلتيتدخل حملا املسيتاعدات 

                                                           
1
 .0776دامتوراه، جامعة القاهرن، لكية الاقتصاد والعلوم الس ياس ية،  ، رسا (0774-2559)التحول ادلميقراطي يف دو  قطرعيل سعيد مصيخ،   

2 Dankwart Rustow , Transitions to Democracy: Toward a dynamic Model, in Comparative Politics, April 

1970. 
3 592Samuel Huntington, The Third Wave, Democratisation in the Late Twentieth Century, University Of 

Oklahoma Press, London,1991.p.120. 
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، أ و   جل وضت اد للحرويف ا  هلية، وميتن ا  ميت ةل عيتىل ر  الغيتزو ا  ميترر  عيتىل الإنسااية و امةة ا  قليات

.0771العراق عام 
1
  

تتسيتيتم يلييتيتة التحيتيتول ادلميقراطيتيتي يف اكفيتيتة بيتيتدلان العيتيتاع بدرجيتيتة ابيتيترين ميتيتن التعقأيتيتد وبتعيتيتدد مسيتيتاراهتا وحمللتيتيتايل 

ح أ خيترد أ و تطبيق يتا يف اليتبدل الثيتاين  الاخت ف بم اتاجئ ا، وه ا ما يبعل اس تنساخ جتربة التحول ميتن دو  اإ

بيتيتنفس الطرةقيتيتة يف اليتيتبدل ا  ول أ ميتيتر صيتيتع  بيتيتل ريتيتاكد ركيتيتون مسيتيت تحي  ور  ا يتيترا للخصوصيتيتية الس ياسيتيت ية 

قلميية وادلولية ضافة ل روف ا الإ .والاقتصادةة لإ دو  اإ
2
 

ل أ ن هناك  عادن ما توصيت  خملتل  البدلان، لعل أ مه ا طول مدن التحول، فصفات ملكرتامة يف مسار التحول اإ

يليات التحول ادلميقراطي ب  كا يلييتات طيتوةةل ا  ميتد  أيتي أ ن يلييتات التفيتاو  بيتم خمتليت  ا  طيتراف، ن 

التنازل من قبل الن ام التسلطي، و رت   املراةل املوالية، لك ر  ةدخل مضن يلية التحول واليت  حمللويتورن 

ح أ ن يليات التحول ادل ضافة اإ ميقراطي  تاز بصيتفة عيتدم اليقيتم، أ ج أ ن الااتقيتال ميتن  س تغرق وقتا طوة ، اإ

ح افيتس النتأجيتة املرديتون، واإ يتا قيتد حتصيتل  ح املراةل ادلميقراطية ليت س حمللويتورن أ ن ةصيتل اإ املراةل اللك ولية اإ

ح ا ام أ شلكت م إ، امام أ ن يليات التحيتول ي  ح اس تنساخ افس الن ام الساب  أ و اإ عوات يف الطرة  تؤدج اإ

لل دوار املتاكمةل لإ من النخبة واااهري ال   ثل يف الس ياق العيتام ضيتغوحن مياةيتدن عيتىل النخبيتة اتاج واحض 

تباع أ سالي  احليتمك ادلميقراطيتي والاليتيام برتسيت يخ مبيتادق ادلميقراطييتة، وهيتو ميتا  احلامكة ال  ل جتد م اصا من اإ

عادل للوواتثق  يف الهناةة احلد ا  دىن من اارتام  قوق الإنسان والتوزةت ال
3
. 

 :ب ئة الن ام الس يايس يف تونس

من أ جل ف م التحولت الس ياس ية الع يقة ال   صل  يف تيتونس وديت  علينيتا معرفيتة طبيعيتة الن يتام 

، خ ل مرال  الر  س بورقأبيتة واليتر  س  0722الس يايس التونيس ما قبل التحول ادلميقراطي ارج بدأ  س نة 

 .زرن العابدرن بن عيل

 :  بورقأبةمراةل احلب 

جن  الزإمي بورقأبة يف بناء ادلو  الوطنية عىل أ اقيتا  الن يتام املليت  السيتاب ، لكيتن ر  ل ةعيت  أ ايتإ 

وجد الب د ب  اترخي، أ و من دون بنأة س ياس ية واداإية م لام اكن اليتر  س ةفيترت 
4
، فيتادلو  يف تيتونس ل يتا  

ةيث ةتجاوز يرها أ اميتو ميتن قيترن واصيت  القيترن، ي  اترخيي معروف، امام ل ا  رامة اإص  أة رات توجإ حتد

وهو ما وفر  راامامت  رةة مك   من حتق  بعض رشوحن النجا  ملرشوع ادلو  احلدةثة
5
. 

                                                           
1
 .121.120ص .،ص0721، ادلار العربية للعلوم يرشون، بريوت، تونس الثورن املغدورن وبناء ادلو  ادلميقراطيةتوفأ  املدة ،   

2
 .50.، ص0726، املكت  العرن لل عارف، القاهرن، أ  ر قأام الثورات العربية عىل تغيري ا  ا  ة الس ياس ية يف العاع العرنمحمد رضا الطيار،   

3
، 0772ا  مم املتيدن، ةوايو  تقررر مودز  ول التجاريف ادلولية وادلروس املس تفادن،: مسارات التحول ادلميقراطيبريمج ا  مم املتيدن الإ ايئ،   

 .8.0ص ص 
4
ح أ مةزمع احلب   بورقأبة أ اإ وجد تونس ررات من ا  فراد فقام بص ر       .و وهلم اإ

5
 .02، ص 0724، مؤسسة الفكر العرن، العريف بم م  يس احلارض وأ ا م التغيري: التقررر العرن السابت للتمنية الثقافأةأ محد فراات وأ خرون،   



 مصطفى مريض ،  محمد س يلامين

594 
 

مت بداةة إقد الامثا  ات ااول ا ام بورقأبة القأام ببعض اخلطيتوات  يتو التغييتري والاافتيتا  واكن ر  ميتت تيتويل 

وميتيتا صيتيتا بإ ميتيتن ادميتيتاج بعيتيتض الوديتيتوه الس ياسيتيت ية املعارضيتيتة  2587 ر اسيتيتة احلكوميتيتة يف أ فرةيتيتل'' محميتيتد ميتيتزايل''

، 2582للسلطة، امام قام  احلكومة شسلسةل من املبادرات م ل اإط ق ثا  العدةد من جسنيتاء اليترأ ج سيت نة 

ل أ ن  امام أ علن بورقأبة عدم اعرتاضإ عىل ت  س س أ  زايف س ياس ية معارضة شرشحن ختلهيا إيتن ممارسيتة العنيت ، اإ

يبيتاحمل عيتىل احلييتان لك تيتكل املبيتادرا ت الس ياسيت ية ع  رافق يتا اإصيت اات اقتصيتادةة واداإييتة ميكيتن أ ن تيتنعكس اإ

اليومأة لل واطنم، فاادلع  بعض الا تجاجات والاضيتطراحملت يف بعيتض املنيتاط  ميتن تيتونس وهيت ا ميتا قيتابهل 

ع ن اا  الطوارق يف جاافي  زريتن '' ا يتإ ، ومت زأدن مر  اليتر  س قيتام ر يت س وزر  2584الن ام الس يايس حملإ

، وحمللتيتايل أ سيتدل السيت تار إيتن 2580حملاق يف سل ي علييتإ واكن ر  يف السيتابت ميتن ايتو   " العابدرن بن عيل

مراةل س ياس ية إرفهتا تونس يف ظل الر  س بورقأبة،  لت بب اء دو  عىل الطرةقة الغربية يف جانهبا اللكلكي، 

ل ادلميقراطيو رامل  مك استبدادج مقعي ع لس   شس يادن م ط  الع 
1
. 

 :مراةل زرن العابدرن بن عيل

ح احلمك أ راد أ ن ةعطي ااطباعا ببداةة مراةل جدةدن،  أي قام بعيتدد  مت جميء الر  س اجلدةد بن عيل اإ

:من اخلطوات حملجتاه ااتقال تونس  و الإص   الس يايس من ب هنا ما ةيل
2
 

مدن  مك الر  س بث ث ولأت فق  وحمللتايل تغييتري القيتااون السيتاب  ارج اكن مييتن  اليتر  س احليتمك  حتدةد  - 

 .مدد احليان

ح توقأت مأثاق وط  ركون أ ساسا لل يتراةل   - ح بناء اا  من الوفاق الوط ،  أي دعا املعارضة اإ السعي اإ

 .اجلدةدن

لغاء ا ام احلزيف الوااد اإصدار -  .قااون جدةد لل  زايف الس ياس ية واإ

دخال املزةد من املرواة عيتىل رشوحن اليترتل ل اتخيتاحملت الر اسيت ية،  أيتي ثيت  ليتإ  يتزيف   ايتوايف يف  - اإ

 .ال ملان أ ن ةقدم مرحشإ

بتطبييت  أ ما يف اجلاا  الاقتصادج ااول ا ام زرن العابدرن بيتن عيتيل الاسيت تعااة بصيتندوق النقيتد ادلويل ور  

بريمج الإص   ال يلكي املتفاو  عليإ، ور  هبدف حتررر الاقتصاد ميتن رقابيتة احلكوميتة املرامزةيتة ميتت التوجيتإ 

ح امللكأة اخلاصة  . و السوق العاملية، وحتوةل دزء من القطاع العام اإ

ر ة  و ب  اإ اكن هنيتاك هيتون ابيترين بيتم  تكل الإص اات سواء الس ياس ية مهنا أ و الاقتصادةة ع تع ر طوة  اإ

اخلطايف احلدايث واملامرسيتة الس ياسيت ية عيتىل ا  ر ، وهيت ا ميتا دعيتل ال يتروف الاقتصيتادةة والاداإييتة تتجيتإ 

إندما قيتام هميتايف تونيسيت جيتامعي  0727تدريبيا  و التعقأد والت  زا،  ىت وصل  اإح حل ة الاافجار مت كاةة 

مثة امتدت موجة الغض  من املناط  ادلاخلية وعاطل إن الع ل حملإ راق افسإ يف مدةنة س يدج بوزةد، ومن 

ح املدن الساالية لتس تقر يف وس  العامصة، واخت ت الاضطراحملت أ هماكل متعيتددن  يف وس  الب د ود وهبا اإ

                                                           
1
 .200، ص0774 ، مرامز ا  هرام لدلراسات الس ياس ية والاسرتاتي ية، القاهرن ،أ بعاد التحول ادلميقراطي يف تونسمحمد فارز فراات،   

2
ح أ رن؟ أ ف  جدةد للتغيري ادلميقراطي الربيتتوفأ  املدة  وأ خرون،     .240.، مرامز دراسات الوادن العربية، الطبعة الرابعة، بريوت، صالعرن اإ
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من ت اهرات واإتصامات واإرضاحملت ومسيتريات وهميتارا  يف هيت ه الا تجاجيتات فئيتات اداإييتة خمتلفيتة ميتن 

ملطل  الر  يس هو تغيري ج رج للن ام الس يايس، وادلخول يف مسيتار  يتو طلبة وإامل وحمامم وأ طباء واكن ا

 .حتول دميقراطي جدةد

 :اخللفأات العامة ادلافعة لع لية التحول ادلميقراطي يف تونس -0

ع ركن صدفة أ و رضبة  يتو ،  0722لهمأ أ ن ادلخول يف مراةل جدةدن بدأ هتا تونس مت بداةة س نة 

ن اكايت  اادييتة البيتوإزرزج  ل أ ايتإ اكايت  هنيتاك أ سيت بايف موضيتوإية  ىت واإ ي النقطيتة اليت  أ فاضيت  اليت  س، اإ

ن عىل املس تود ادلاخيل أ و اخلاريج وإن طرة  الرتاامامت املس مترن ام ت ارن اليتثلج  اس مترت لعقود من الزمن اإ

ح اقطة ال إودن، و ثل  تكل ا  س بايف فامي ةيل  :ووصل اجملمتت التونيس اإ

 :املتغريات ادلاخلية  -2

 :عوامل الساس يةأ  ال

التناقض بم اخلطايف الس يايس والواقت ،  أي اكن اخلطايف الس يايس الرمسي يف اجتيتاه والفعيتل السيت يايس  -

ر أ ن الترصيتيتثات الرمسييتيتة اكايتيت  تقيتيتدم صيتيتورن مرشيتيتقة إيتيتن الإجنيتيتازات  عيتيتىل ا  ر  يف الاجتيتيتاه املعيتيتااس  اميتيتا، اإ

ل أ ن تكل الاجن ازات اكا  مودودن نسبأا عىل الرشة  السيتاايل الاقتصادةة والاداإية ال   ققهتا تونس، اإ

أ ما حمل  املناط  ادلاخلية فقد اكا  تعاين احلرمان والهت  ش، وه ا ما خليت  أ زميتة يقيتة بيتم السيتلطة وامليتواطنم 

 .عىل امتداد إقدرن من  مك الر  س بن عيل

ات الاإتباطييتيتة عيتيتدم وديتيتود احليتيترأت،  أيتيتي اكايتيت  املامرسيتيتات الق عييتيتة للن يتيتام ت  يتيتر ميتيتن خيتيت ل التوقأفيتيت -

ضيتيتافة اإح  لل عارضيتيتم، ويف التعيتيت ة  داخيتيتل مرااميتيتز الرشيتيتطة ودهيتيتالل وزارن ادلاخلييتيتة ويف أ قبييتيتة السيتيت ون، اإ

ح خارج الب د  .مطاردن املعارضم الس ياس يم اررن هادر الك ري مهنم اإ

 أيتيتي طيتيتر  اليتيتر  س مرشيتيتوعا ركيتيترس احليتيتمك ميتيتدد احلييتيتان، اميتيتام م حيتيت    : احليتيتمك الفيتيتردج ميتيتدد احلييتيتان -

  أات واسعة دون ودود أ ليات  قأقأيتة لل سيتاء  واطاسيت بة،  فتصيتاعدت وتيترين اجليتدل ادلائيتر يف تيتونس ص

ح التيتداخل بيتم ر اسيتة اا ورةيتة ور اسيتة 0724شلك  ن المتدةد للر  س بن عيل لولةيتة سادسيتة عيتام  ضيتافة اإ ، اإ

احلزيف والوزارن ا  وح وهو ما ركرس التداخل بم السلطات
1
. 

الس ياس ية،  أي أ صيتبح  غالبييتة ا   يتزايف عيتادزن إيتن القأيتام بيت  دوار فعيتا  يف الع لييتة ضع  ا   زايف  -

ةدةوجليهتا وأ ساليهبا يف ادلعاةيتة، وميتن هجيتة أ خيترد  الس ياس ية ور  رردت لعوامل راتية مرتبطة بتقادم أ فاكرها واإ

تؤدج دور ادلركور يف  اس تخدم ا ام بن عيل مجموعة من ا   زايف الس ياس ية املوالية   ليصنت واهجة دميقراطية

الااتخاحملت اللكلكية ال  اكا  تن م دورأ وتوزع فهيا املقاعد  س  درجة الولء والقرابة من دائرن احلمك
2
. 

                                                           
1
، مرامز دراسات الوادن العربية س ياس ية يف جتربة البناء الوط  بتونس –قراءن اداإية : الزبواية الس ياس ية يف اجملمتت العرناافو إبد الر مي،  

 .106.، ص0776بريوت، 
2
، 0724، مرامز دراسات الوادن العربية، مسار التحراكت العربية الراهنة من أ جل ادلميقراطية: ادلميقراطية املتعونأ محد مخ س اكمل و أ خرون،   

 .96.ص
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لعل أ   مؤرشات الن ام ادلميقراطيتي هيتو الفصيتل بيتم السيتلطتم الترشيتةعية : ويايف الزناهة يف الااتخاحملت -

ل أ ن العكيتس هيتو ارج اكن ااصيت   يف تيتونس  أيتي أ ن النتييتاحملت الترشيتةعية والر اسيت ية اكايت  والتنفأ ةة، اإ

ال ملااييتة  0775أ امتيتوبر  09تن م يف ةوم وااد، وعادن ما تفرز لوي س ياس يا واادا، ومكثال عىل ر  ااتخاحملت 

والر اس ية وال  أ سفرت إن فيتوز بيتن عيتيل بولةيتة ر اسيت ية خامسيتة، اميتام فيتاز  زبيتإ ب  غلبييتة سيتا قة يف اجل يتاز 

وقيتيتد وصيتيتف  املعارضيتيتة الااتخيتيتاحملت السيتيتالفة ارايتيتر حململ يتيتز ، اميتيتام هميتيتكك  امليتيتن امت ادلولييتيتة الغيتيتري  الترشيتيتةعي،

 . كومأة يف نزاههتا عىل أ ساس أ ن اتاجئ ا حمسومة مس بقا

ر اإمتد الن ام الس يايس عىل س ياسة الرتوي  والرتهييت  ميتن أ جيتل السيت يطرن : صناعة الزحمل نأة الس ياس ية - اإ

احلامكة ع  ست د عىل مبدأ  املواطنة يف ع قهتا حملطكومم، ول عىل مبدأ  املساوان يف توزةت عىل اجملمتت، فالسلطة 

ر را   تصنت خنبا وفئات اتبعة تدور يف فكل السلطة، و سيت تفأد ميتن بقا يتا واسيت مترارها، ول يت ا  الوون ب هنم، اإ

بيعييتا أ ن ةبحيتي الن يتام السيت يايس إيتن ااترشت اطاحملن واطسوبية يف التعي  ات واملاكفيت  ت والرتقأيتات، واكن ط 

أ لييتيتات متنوعيتيتة ميتيتن أ جيتيتل ت ريتيتر رشإيتيتيتإ الناقصيتيتة، اكليتيترتوأ لإجنيتيتازات ي قيتيتة، أ و اسيتيت تغ ل املناسيتيت بات 

والا تفالت الس نوةة للرتوأ للن ام احلامك، وقد زرع لك ه ا افاقا يف افوس الك ريرن، وأ ضيتع  يقيتة اايتاهري 

.يف الس ياسة والس ياس يم
1

 

 :الاداإية والاقتصادةةالعوامل -يف

ح هميتيت ر ميتيتارس : البطيتيتا - ن نسيتيت بة بطيتيتا  أ شيتيتايف اللكيتيت ادات 0778 سيتيت  تقرريتيتر للبنيتيتأ ادلويل ةعيتيتود اإ ، فيتيتاإ

عاطيتل، ب يتاك اكن عيتدد  يف  116777ميتا رربيتو عيتىل  0770-0776اجلامعية يف ارتفاع مطرد،  أي اكاوا س نة 

صيتا    4877لعينيتة ميتن  0779ود لسيت نة عاطيتل، واميت   يف اس تقصيتاء ةعيت 202877الس نة السابقة  وايل 

دبلوم تبم أ ن قرابة اصف م   عاطلون إن الع ل
2
. 

خاصيتة يف السيت نوات ا  خيترين  أيتي بيترزت الفيتوارق الاداإييتة بيتم امليتواطنم : ويايف التوزةت العادل لليتوون-

ر اس ت   رت فئة قليةل من املواطنم حمللوون ب اك الغالبية بقأ  تع ش عيتىل  ال امش، أيتي ازدادت شلكإ ابري، اإ

مس توأت الفقر والفروق الاداإية بم خنبة حمللغيتة اليترتف واليتواء ودامهيتري تنتحيتر لفقيتدان ميت رات وأ سيت بايف 

احليان، وام   عىل املس تود اجلغرايف  أي ااقس   اليتب د اإح رشةيت  سيتاايل لسيت ت   ر اع يتم الاسيتتامثرات 

 .ية معزو  و  لكةالتمنوةة، سواء ا  د بية أ و احلكومأة، وم اط  داخل 

ل : تد رج الطبقة الوسطى- ن الطبقة الوسطى ي ال  تؤدج اإح حتقأ  التيتوازن الاداإيتي، اإ امام هو معلوم فاإ

ح تضيتاإ  عيتدد السيتاكن ارريتن ةعمتيتدون عيتىل الاسيت تدااة ميتن البنيتوك  أ ن الإ صاءات الرمسية اكايت   لكيتري اإ

                                                           
1
دارن تفاع ت املراةل الااتقالية يف ادلول العربية: الس يايس الاضطرايفإبد الفتا  مايض،    ، جمةل الس ياسة ادلولية، مرامز ا  هرام، العدد سوء اإ

 .98.، ص288
2
، 0724مسار التحراكت العرلبية الراهنة من أ جل ادلميقراطية، مرامز دراسات الوادن العربييتة، : أ محد مخ س اكمل وأ خرون، ادلميقراطية املتعون   

 .91.ص
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افاق عىل رشاء البيوت والس يارات اخلاصة وا  اثث   97مرن يف ظيترف مخسيتة أ إيتوام فقيت ، فيتارتفت ميتن  26ل إ

ح  0771أ ل  عام  .، حمققا رمقا قأاس يا0778أ ل  عام  877اإ
1
   

لقد قام  تونس بتطبي  س ياسة التحرر الاقتصيتادج، ور  بضيتغ  ميتن : الاإاد عىل صندوق النقد ادلويل-

ن الويتا   عيتىل امليتواطنم وتقليتيص صندوق النقد والبنأ ادلوليم، وه ا ما فر  عيتىل الن يتام التونيسيت زأد

افاق العام والتخيل إن س ياسة التوظي  احلكويم ور  ما أ حل  أ رضارا حمللفقراء وامل  لكم وتوسيتع  ال يتون  الإ

 .بم الطبقات

 :املتغريات اخلاردأة  -0

قلميية -أ ه  اإح عىل إكس دول الاحتاد ا  ورون  أي لس تطيت املواطن ال تغايل م   أ ن ة : املتغريات الإ

ن الوضيتت يف دول املغيتريف العيترن خمتليت   روماايا أ و أ ملاايا من أ جل اللكغل أ و الس يااة بدون إراقأل ت ار، فيتاإ

ح بيتدلان املغيتريف   اما،  أي تعد القأود الإدارةة والرسوم املالية واملضاةقات احلدودةيتة تعييت  تنقيتل التونسيت يم اإ

صدر الر  يس دلخل ساكن املناط  احلدودةة،ور  ما دفيتت العرن خاصة بغر  الع ل أ و التجارن ال  تعت  امل

املواطن البس ي  اإح الا تقان أ امو، ومكثال عىل ر  الرسوم والقأود ال  فرضهتا اااهريةة الليبة عيتىل دخيتول 

 .0727أ بناء اللكع  التونيس هم ر أ وت 

عيت م اجلدةيتد، أ ن الن يتام ا: الثورن التك ولودأة -ب خفيتاء ميتن ا  اثر الإيبابييتة ل إ لتونيسيت ع ةعيتد قيتادرا عيتىل اإ

أ صيتبح  إنيتدها  0727جتاوزات  قوق الإنسان، امام أ ن احليتراكت الا تجادأيتة اليت  اايتدلع  يف كاةيتة سيت نة 

ح العيتاع، ومكيتن املنيتاط  ا  خيترد ميتن مواابهتيتا والتجيتاويف الفيتورج مع يتا،  ةصال صوهتا وصورهتا اإ القدرن عىل اإ

ج ةنقل احلدث يف  أنإ إن طرةيت  مواقيتت التواصيتل الاداإيتي، ار" املواطن الصحفي" أي برز بقون مف وم 

امام مك   وسا ل التك ولودأا احلدةثة املواطن البس ي  من التعرف عىل  قأقة ما ثدث داخل الغيترف املغلقيتة 

العدةيتيتد ميتيتن الواث يتيت  اليتيتيتةة اليتيت  تتييتيتدث إيتيتن الفسيتيتاد " وركأليتيتيكس"يف ا يتيتام بيتيتن عيتيتيل، فقيتيتد نرشيتيت موقيتيتت 

 قوق الانسان يف تونس، ومن أ م ةل عيتىل ر  تقرريتر للسيتفري ا  ميترر  بتيتونس لسيت نة  والتجاوزات يف مأدان

وأ ن تيتونس دو  بول سيت ية فهييتا قلييتل ميتن  رةيتة ...هم بإ ميتافأوج"وارج وص  فأإ الن ام التونيس ب  اإ  0778

"التعلمي وملكالك خطرين متعلقة حبقوق الانسان
2
 . 

ح  ويوما ميكيتن القيتول أ ايتإ ميتن اخمليتل اختصيتار دوافيتت التحيتولت الس ياسيت ية الع يقيتة اليت   صيتل  يف تيتونس اإ

إوامل س ياس ية وادها، أ و اجل ور الاقتصادةة وادها، واإ يتا املطالبيتة والإحليتا  عيتىل التغييتري جيتاء رفضيتا ليتإ 

ه ه ا  وضاع جممتعة من قبل املواطنم وخاصة اللك بايف مهنم اررن رأ وا أ ن ما ثدث يف ب د  ةتخطا   اميتا، 

اراون يف احليان الس ياس ية، وأ ن وضع م الاقتصادج ل لس   هلم بدور فعيتال يف اجمليتال الاداإيتي، ف    ملك

ح الثيتورن ضيتد تيتكل ا  وضيتاع، مسيت تعينم  فلكعروا بنوع من الاغرتايف الع ي  داخل بدل ، وهيت ا ميتا دفع يتم اإ

                                                           
1
 .295.توفأ  املدة ، مردت س ب  راره، ص  

2
 .94.أ محد مخ س اكمل، مردت س ب  راره، ص  
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ي القيترار يف تيتونس حملحليان الافرتاضيتية داخيتل هميت باكت الاارتايت  ميتن فالسيت بوك وتيتوةرت، مميتا فيتر  عيتىل صيتااع

  . الاس تجابة ملطال  اللكع  وادلخول يف مسار جدةد لتحول دميقراطي جدج

 :اططات ا  ساس ية يف يلية التحول -4

ن التجاريف اخملتلفة برهن  عىل أ ن التغيري الس يايس الع ي  لس تغرق وقتا، وه ا الوقيت  خيتليت  ميتن  اإ

مقاومتإ ر  التغيري من هجة، و س  ا  لية ال   صيتل دو    خرد  س  طبيعة الن ام الس يايس ومدد 

من خ ل ا ر  التغيري م ل احلراك اللكعيب أ و الااق يف العسكرج أ و التدخل اخلاريج، وميتن مثيتة فيتاإن جتربيتة 

التحول ادلميقراطي يف تونس ي فرةدن من اوإ ا ول س حمللوورن أ كا  لك بإ التجاريف ا  خرد ال   صيتل  يف 

ة أ و أ مرراك ال تينأة،  أي أ كا تبن   طا خاصا هبا  ثل يف التحرك اااهريج السل ي، ومن مثيتة أ وروحمل الرشقأ

 . صل التحول مرورا حمللعدةد من املراال

 : مراةل سقوحن الر  س الساب  زرن العابدرن بن عيل -أ

ارن اكن اإ راق اللكايف محمد البوإزرزج افسيتإ أ ميتام ميترأ د ومسيت ت النيتاس يف مدةنيتة سيت يدج بوزةيتد رش 

ااط ق الثورن اللكعبية يف تونس،  أي خرج الناس يف  لكود ابرين عىل املس تود اطيل لل دةنة ن توسيتع  

اإح حمل  املناط ، فع لية احلرق ي تعبري إن الواقيتت املعيتاش وتعبيتري إيتن ايتا  الييت  س اليت  اكن مييتر هبيتا اجملمتيتت 

ن  تكل اللح يتة التارخيييتة حت يتل أ اميتو ميتن دل  تتجيتاوز التونيس، وال  اخيل  يف اا  البوإزرزج، وحمللتايل فاإ

ح ميتا ث يتهل ميتن  جمرد ما ميكن أ ن ث هل اإتداء امرأ ن رشطية عىل رجيتل ميتن خيتدش للرديتو  واإتيتداء علهييتا، اإ

بيت    بطش السلطة وقطع ا   رزاق البسطاء، امام اكن تعبريا قوأ لايترتاق لك سيت بل الوسيتاطة  والع يتز إيتن اإ

د م ره يف اللكارع ارج م ل الا ل تضان املطال  اااهريةةالصوت، أ ما اللكع  فوج
1
. 

ح يورن همعبية مشل  عدن مدن يف تونس أ دت لسقوحن العدةيتد ميتن القيتتىل واجليتر  ميتن  حتول  الت اهرات اإ

املت اهررن، اتأجة تصاد م مت قوات ا  من، تكل ا  اداث الغري مس بوقة سواء حبدهتا املطالبة بر أل الن يتام، 

قالتيتإ أ وحمل اتلكارها يف مع م ربوع تونس، دعل  الر  س زرن العابدرن بن عيل ةقدم مجموعة من التنازلت، مهنيتا اإ

لعدد من الوزراء وتقدميإ وإود ملعاجلة امللكالك ال  يدد هبا املت اهرون، لكن ةبدو أ ن تيتكل الإديتراءات اليت  

يف امل اهرات اميتام ا سيتت اطيتاق الا تجاجيتات  اخت ها الر  س ع تق ت اااهري،  أي تضاإف  احللكود اللكعبية

ح فرنسيتا اليت  رفضيت   أ امو، وه ا ما أ ج  الر  س بن عيل عىل التنحي عىل السلطة و رك الب د متوهجا أ ول اإ

اس تقبا ، ن غري وهجتإ  و السعودةة
2

،  أي اكا  ا تإ تتجإ  يتو وضيتت أ هتيتإ يف امل لكيتة العربييتة السيتعودةة 

ح تونس مبارشن للبحي إن ال لل زمة، والبحيتي إيتن اماكاييتة مسيتكإ لزميتام  شلكإ مؤق ، ومن ن العودن اإ

ا  مور من جدةد، لكن  ساحملتإ هعان ما سقط  ايع ا يف املاء،  أي أ ن اايت أ داروا   ال  ر، ايتن فيتهيم 

                                                           
1
 .94.إباش عائلكة، مردت س ب  راره، ص  

2
 .50.دعاء محمود محمد إوةضة، مردت س ب  راره، ص  
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ن اكاوا قرةبم م إ خوفيتا أ و ط عيتا، بعيتدما اضيتطرهتم ال يتروف لليتتخيل إنيتإ، والاخنيتراحن يف مسيتار ااتقيتايل ارر

س يطوج كا يا مراةل اجلرنال
1
 . 

 :املراةل الااتقالية -ب

 لت ه ه املراةل حبا  من الرصاع الس يايس بم النخيت  القدمييتة واجلدةيتدن،  أيتي دار هيت ا الرصيتاع 

ح تياررنبم ي ث قود أ ساس ية وي ا التيار اطسيتويف عيتىل ا يتام اليتر  س : لقود التقليدةة املنقس ة بدورها اإ

ح السيتااة الس ياسيت ية،  عادن رسيتلكة افسيتإ ميتن أ جيتل الرديتوع اإ الساب  زرن العابدرن بن عيل وارج يل عىل اإ

ر معارضيتة وتيار املعارضة التقليدةة ال   رسيت  عيتىل الع يتل السيت يايس ميتن لسيتارةم ول الييتم واكايت  ل يتا أ دوا

ح ا   يتزايف اليت   ضيتافة اإ للن ام الساب ، ه ا من هجة ومن هجة أ خرد القيتود اجلدةيتدن اليت  أ فرزهتيتا الثيتورن، اإ

 .اكا  حم ورن يف الع د الساب  م ل  رامة الهنضة، ومن مثة بدأ ت تتلكإ م م  خرةطة س ياس ية جدةدن

لييتإ ر اسيتة اا ورةيتة بصيتفة مؤقتيتة لتعيت ر تو " محميتد الغنيتوي"أ علن اليتوزرر ا  ول " بن عيل"بعد ر أل الر  س 

من ادلس تور، لكن ه ا الفصل ميتن هميت  اإ أ ن ةفيتت  اجمليتال لعيتودن  96الر  س أ داء  امإ، ور  است ادا للفصل 

لييتإ خيت اء القيتااون ادلسيت تورج، وقاميت  املعارضيتة  ح احلمك إندما  س تقر ا  وضاع، وهيت ا ميتا تفطيتن اإ بن عيل اإ

ميتن  90وا  خ  حمللصيغة الثااييتة اليت  ثيتددها الفصيتل  96الرتادت إن الفصل  اامرسة ضغوط ا، وبفضل ر  مت

ار  س لل   ورةيتة شلكيتإ " فؤاد املزب "ادلس تور القدا، ومن مثة مت الإع ن إن تنص   ر  س جملس النوايف 

دراء ااتخاحملت ر اس ية مبكرن مؤق ، حلم اإ
2
. 

اجلدةد يف تونس هيتو  كيتورن مؤسسيتات ل يتا القيتدرن عيتىل أ   التيدأت الر  س ية ال  واهج  البناء ادلميقراطي 

ح  لكيتكأل  ل أ اإ وبعد اقاش طوةل بيتم خمتليت  الفيتاعلم الس ياسيت يم، مت التوصيتل اإ  س يري املراةل الااتقالية، اإ

ال يئيتة "أ ول هيئة س ياس ية وال  تعت  النوان ا  ساس ية ا  وح ال  من خ ل ا بدأ  املسار ادلميقراطيتي، أ ل وي 

و لكيتلك  هيت ه ال يئيتة ميتن تصيتيات " لتحقأ  أ هداف الثورن والإص   الس يايس والااتقال ادلميقراطي العليا

 زبية وأ خيترد مسيت تقةل أ و مميتثةل     ميت  امت اجملمتيتت امليتدين، ومت اختييتار أ إضيتا ا شلكيتإ تيتوافقي،  أيتي اكن 

" السيتلطة الترشيتةعية"دور مع   م ممن برزوا يف مراةل املواهجة ميتت ا يتام بيتن عيتيل، وقيتد خوليت  ليتتكل ال يئيتة 

دارن ملفيتات الاقتصيتاد  ور  قبل ااتخيتايف اجملليتس الت  س يسيت،  يتت انلكيتغال احلكوميتة بتسيت يري هميتؤون ادلو  واإ

وا  من والس ياسة اخلاردأة، انلكغل  ال يئة بوضت الإطار الترشةعي العام لت  س س ا يتام سيت يايس جدةيتد، وميتن 

نلكاء  "نة العليا املس تقةل ل اتخاحملتالل  "أ برز القواام ال  صادق  علهيا ي اإ
3

  . 

وحمللتيتيتايل فال يئيتيتة اليتيت  الإهميتيتاكلية املثيتيتارن  يتيتول مسيتيت    الرشيتيتإية اجلدةيتيتدن يف تيتيتونس وهيتيتل الرشيتيتإية يورةيتيتة أ م 

دس تورةة؟ ا را لمتثيل يتا للرشيتإيتم ادلسيت تورةة والثورةيتة بنيتاء عيتىل روبيتة اللكيتع  التونيسيت ارج أ راد رشإييتة 

ديتراء ااتخيتاحملت جدةدن م بثقة إن مؤسسات جدةدن، و  ل س  س  ما ةنص علييتإ ادلسيت تور القيتدا القيتايض حملإ

                                                           
1
، مؤسسة الفكر العرن، بريوت، وأ ا م التغيري العريف بم م  يس احلارض: التقررر العرن السابت للتمنية الثقافأةص   ادلرن اجلوري وأ خرون،   

 .00.، ص0724
2
 .87.دعاء محمود محمد إوةضة، مردت س ب  راره، ص  

3
 .50.، ص0726، املكت  العرن لل عارف، القاهرن، أ  ر قأام الثورات العربية عىل تغيري ا  ا  ة الس ياس ية يف العاع العرنمحمد رضا الطيار،   
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ر اس ية يف وضون هم ررن، ومن مثة قام  ال يئة بتكل امل  ة، واليت  رمغ صيتبغهتا الاستلكيتارةة اليتواردن يف ايتص 

ح واقت  لكإ حمللتدرأ وأ سيتس  ح قرارات يف ن، ن اإ ن أ غل  مقرتاات ال يئة حتول  اإ املرسوم ارج أ نلك  ها فاإ

ح ااتخاحملت اجمللس الت  س يسلإ  دراءات تن ميية أ طرت يلية الااتقال وأ وصل  الب د اإ
1
. 

لع  احلراك اللكعيب يف تونس دورا أ ساس يا يف حتدةيتد البوصيتةل الس ياسيت ية يف الاجتيتاه ارج ررةيتد،  أيتي أ ايتإ 

قيتا  احلك وميتة، وتيتويل وبعد عدن مسريات وت اهرات ضد  كومة الغنوي، اس تجاب  السلطة لل مر الواقيتت حملإ

البايج قاةد السبيس احلكومة الثااية،  أي صادق جملس الوزراء عىل مرشوع مرسوم ةنص عىل ال اجملالس 

، واجملليتيتس ادلسيتيت تورج، واجملليتيتس "ويتيترف  ال مليتيتان"ا  ربعيتيتة، واليتيت   متثيتيتل يف جمليتيتس النيتيتوايف واملستلكيتيتاررن 

ار احلزيف احلامك يف إ د بن عيلالاقتصادج والاداإي،  أي أ ن ه ه اجملالس اكن هيمين علهيا أ اص
2

، وحمللتيتايل 

 .0722أ امتوبر  00مت هتيئة ال روف لاتخاحملت اجمللس الوط  الت  س يس ةوم 

 :مراةل ادلميقراطية التوافقأة عىل ضوء  كومة الرتوراك -ج

 اجمللس الوط  الت  س يس -2

وخاردأيتا،  أيتي تقيتدم مت تن مي أ ول ااتخاحملت نزهية وهمفافة شلك ادن خمتل  القيتود الس ياسيت ية داخلييتا 

ا ت فأيتة،  14مسيت تقةل و  699قامئيتة  زبييتة و 817قامئيتة مهنيتا  2925أ لف مرل عىل قواو تفوق  27أ امو من 

إضيتو يف اجملليتس  020حململا يتة ب  صيتواهتم لختييتار  57م ةيتم يخيت  تونيسيت أ ج بنسيت بة  0وقد أ دح ما ةفيتوق 

حململا ة من مجموع ا  إضاء 04بنس بة امرأ ن لعضوةة اجمللس أ ج  45الوط  الت  س يس، وااتخب  
3
. 

عيتادن را خرةطيتة القيتود  وقد جاءت النتاجئ معيت ن إيتن تغييتريات دوهرةيتة يف امللكيت د السيت يايس، ميتن خيت ل اإ

ر تصدرت  رامة الهنضة والتوازيت الس ياس ية، اإ
4
مقعد، ةلهييتا  85رات الاجتاه الاس يم النتاجئ حبصول ا عىل  

 زيف امليتؤ ر ميتن أ جيتل اا ورةيتة
5
مقعيتد، ن العرةضيتة اللكيتعبية بقأيتادن ااميتد  17قأيتادن م صيت  امليترزو  يف ب  

مقعد، ن  زيف التكتل من أ جل الع ل واحليترأت 06ال امشي يف 
6
مقعيتد،  02بقأيتادن مصيتطفى بيتن دعفيتر يف  

وحمل  ا   زايف ا  خرد تقامس  ا  عداد املتبقأة من املقاعد
7
. 

 :   ات التاليةوامقراءن س ياس ية لنتاجئ الااتخاحملت ميكن اس تنتاج امل

                                                           
1
 .90.س ب  راره، ص إباش عائلكة، مردت  

2
، مراميتز ا  هيترام لدلراسيتات الس ياسيت ية الس ياسيتة ادلولييتةالعدا  الااتقالية والإدارن الناحجة ملراةل ما بعد الثورات، : عادل ماجد، م  ومة همامةل  

 .21.20.، ص ص0721، أ برةل 250والاسرتاتي ية، القاهرن، العدد 
3
 .98.إباش عائلكة، مردت س ب  راره، ص  

4
امة الهنضة افس ا عىل أ كا  زيف س يايس مدين، رر كز عىل مردعية فكرةة اس مأة، ت  سس  يف بداةة الس بعينات ك امعة اس مأة، تصن   ر   

 .0722مت اإادها كحزيف معرتف بإ قااوي يف مارس 
5
، و صل عىل الرتخيتأص القيتااوين يف ميتارس 0772 زيف املؤ ر من أ جل اا ورةة هو  زيف دميقراطي علامين رو نزعة إروبية، أ سس يف العام   

0722. 
6
، ومت 2554التكتل من أ جل احلرأت وادلميقراطية هو  زيف علامين م فت  عىل ا  فاكر الإس مأة والقومأة والاهمرتااية، أ سيتس يف العيتام   زيف  

 .0770الاعرتاف بإ قااوايا يف العام 
7
، ص ص 0720س ياسيتات، ادلوايتة، ، املرامز العرن لل حباث ودراسة ال قراءن يف مضامم ودللت اتاجئ الااتخاحملت يف تونسعائلكة التاة ،   

24.21. 
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حملس تث اء قامئيتة العرةضيتة اللكيتعبية اليت  اإتيت  فوزهيتا مفادئيتا، اكايت  النتيتاجئ يوميتا طبيعييتة تيتا  ميتت ميتزاج * 

ح تفضيل أ امو املكويت الس ياس ية م اهضة لن ام بن عيل، وا  اميتو انسيتجاما ميتت  الناخ  التونيس ارج اجتإ اإ

 .املراةل اجلدةدن

ةدةولودأيتة رات وقوع ا   زايف العلاماية *  وال سارةة يف عدن أ خطاء، من أ مه يتا التيتورحن يف ادلفيتاع إيتن قضيتاأ اإ

ضافأة للتيار الإس يم من أ جل تعزرز مواقعيتإ أ اميتو، وتقيتدا افسيتإ  ع قة حململسا ل ادلةنأة، وهو ما وفر فرصة اإ

 .مكدافت إن هوةة التوانسة

امتيتيتداد  اايتيتاهريج وتنلكيتيت ي  هميتيت باكهتم ادلةنأيتيتة قيتيتدرن الإسيتيت مأم عيتيتىل التواصيتيتل ميتيتت ييتيتوم امليتيتواطنم عيتيت  * 

والاداإية، فض  إن خطاهبم ارج يب ت بم ا  صا  واملعاثن، وحمللتايل قدرهتم عيتىل بليتورن هميتعارات قرةبيتة 

 .من مزاج أ طياف واسعة من اللكع  التونيس

رسيتاء قواعيتد الن يتام السيت يايس  لقد م ل ااتخايف اجملليتس الت  س يسيت خطيتون ابيترين حملجتيتاه طيتي صيتفية امليتايض واإ

ر اود  ه ه الااتخاحملت قام  أ ول مؤسسة س يادةة رات رشإية اكمةل  متتت بص  أات  رشةعية  . اجلدةد، اإ

 : كومة الرتوراك -0

بعد  لكيتكأل اجملليتس اليتوط  الت  س يسيت وبيتروز خرةطيتة س ياسيت ية جدةيتدن بيتداخهل، أ صيتبح  السيتااة 

ل أ ايتإ وبعيتد ملكيتاورات عدةيتدن بيتم الس ياس ية التونس ية أ مام حتدج اثين، رمتثيتل يف ايفأيت ة  لكيتكأل احلكوميتة، اإ

خمتل  الفاعلم الس ياس يم اس تطاإوا يف الهناةة  لككأل  كومة الرتوراك، ور  حمللر يتاكز عيتىل مبيتدأ  التوافيت  

والتنازل، واملقصود هبا أ كيتا ا يتت ف ايتامك ةتكيتون ميتن ي ييتة أ  يتزايف رات ا  غلبييتة امل يتثةل يف اجملليتس اليتوط  

ر م ح  ر اسيتة ادلو  لصيتاح  يتزيف الت  س يس،   أي تقامس  ا   زايف الث ية املناص  الر  سة يف الب د، اإ

، ور اسة اجملليتس الت  س يسيت لصيتاح ا  ميتم العيتام حليتزيف "م ص  املرزو "املؤ ر من أ جل اا ورةة ممث  يف 

ا  ميتم العيتام حليتزيف " بيتايل يتامدج اجل "، ب اك تيتوح "مصطفى بن دعفر"التكتل من أ جل احلرأت وادلميقراطية 

الهنضة ر اسة احلكومة
1
. 

ورمغ الاخت فيتيتات الإةدةولودأيتيتة بيتيتم مكيتيتويت  كوميتيتة اليتيترتوراك، وعيتيتدم وديتيتود  لكيتيتابإ وانسيتيتجام فكيتيترج 

دارن اليتبدل، ولعيتل ر  ررديتت اإح  ل أ ن ر  ع مينت من التقاء واتفاق أ طراف ال ت ف عىل اإ ةدةولويج ب هنا، اإ واإ

ح مطليتت التسيتعينات الت ربة الس ياس ية ال   ع  كن وليدن اللح ة، واإ ا اكن ل ا امتيتداد وخلفأيتة اترخيييتة تعيتود اإ

من القرن املايض
2

ح تطور الفكر الس يايس حلرامة الهنضة ال  قاميت  بعيتدن مرادعيتات فكرةيتة، ويف  ، امام رردت اإ

حململا يتة ليت   92عيتىل يف ادلميقراطيات املس تقرن ركفي أ ن ثصل أ ج  يتزيف : " ه ا الصدد ةقول راهمد الغنوي

... حململا يتة ميتن ا  صيتوات 91ثمك، أ ما يف ادلميقراطيات الااتقالية ف   ل ركفي،   ن  رامة الهنضة اكا   يتكل 

                                                           
1
 .278.محمد رضا الطيار، مردت س ب  راره، ص  
*
ؤ ر يف فرتن التسعينات اكا  هناك تنس ي  ويل س يايس ملكرتك بم التيار الاس يم ممث  يف  رامة الهنضة، والتيار العلامين مميتث  يف  يتزيف امليت 

أت، تطور ر  التنس ي  خاصة بعيتد اللقيتاءات اليت  اعيت  قأيتادات هيت ه ا   يتزايف يف من أ جل اا ورةة، و زيف التكتل من أ جل الع ل واحلر

ادلميقراطية والتعددةة الس ياس ية و قيتوق : ، وما اتج إهنا من مرادعات س ياس ية وفكرةة تناول  عددا من املوضوعات م ل(حملرلس -لندن) اخلارج 

 .الانسان والتداول السل ي عىل السلطة
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وه ا ل ةت اس  مت املراةل الااتقالية يف تونس، ر  اكن  مك التواف  إيتن طرةيت  اليترتوراك أ فضيتل ايتل ملنيتت 

"الااقسام الس يايس والاداإي
1

ن الرهان عىل الرشاامة والتواف  والتيال  اكن مطلبا اسيترتاتي يا  ، ومن مثة فاإ

ح املربيتت  دلد  رامة الهنضة لتحقأ  الااتقال ادلميقراطي و امةة أ هداف الثيتورن ميتن هجيتة، وخوفيتا ميتن الرديتوع اإ

 .ا  ول ارج اكن لس يطر عليإ ا ام بن عيل من هجة أ خرد

ياس يتم اكدات أ ن تعصفا حمللت ربة ادلميقراطية الفتييتة، بيتدأ ت لقد مرت تونس يف إ د  كومة الرتوراك ب  زمتم س  

ا  زمة ا  وح حملوتيال املعيتار  السيت يايس هميتكرج بلعييتد
2
، وهيت ا ميتا أ دخيتل اليتب د يف 0721ف اريتر  76، يف  

موجة من الا تجاجات عىل احلكومة، شسب  عيتدم قيتدرهتا عيتىل حتقأيت  ا  ميتن والكلكيت  عيتىل ميتر كيب درمييتة 

ودخل  تونس يف اا  الاصطفافات احلادن دفع  ر  س احلكومة الس يد  امدج اجلبيتايل  الاوتيال الس يايس،

ح الإع ن إن اس تقالتإ بعد أ س بوعم من احلادث، ومت تعيم وزرر ادلاخلييتة يف افيتس احلكوميتة والقأيتادج يف  اإ

ارضيتة بتحيييتدها ر  سا للحكومة، وختل  الرتوراك إن اليتوزارات اليت  طالبيت  املع" عيل العرةض" رامة الهنضة 

إن الاااءات الس ياس ية، م ل وزارن ادلاخلييتة ووزارن ادلفيتاع ووزارن اخلاردأيتة واميت   وزارن العيتدل، بعيتد أ ن 

مت الرتاميتيتل عيتيتىل رضورن  سيتيتلمي السيتيتلطة اإح  كوميتيتة امفيتيتاءات ميتيتن التك يتيتوقراحن، وهكيتيت ا  ك يتيت  احلكوميتيتة ميتيتن 

"همكرج بلعيد"امتصاص رضبة اوتيال الس يايس 
3
. 

ل أ ن 0721ميتيتارس  21الت ربيتيتة الثااييتيتة حلكوميتيتة اليتيترتوراك يف ااطلقيتيت   ، ورمغ التعيتيتدة ت اليتيت  أ دخليتيت  فهييتيتا، اإ

ر هميتإ اوتييتال ي يت  اجملليتس  العن  الس يايس أ دخل الب د مرن اثاييتة يف أ زميتة س ياسيت ية أ ييت  ميتن ا  وح، اإ

زادت يف ادتيتيتإ بداةيتيتة اصيتيتطفاف ايتيتاد بيتيتم مكيتيتويت احلقيتيتل السيتيت يايس التونيسيتيت، و " محميتيتد برامهيتيتي"الت  س يسيتيت 

قلميية يف لك من مرص وليبأا، لس امي بعد إزل الر  س املرصج املنتخ   ، وحمللتيتايل "محمد ميتريس" التحولت الإ

الإع ن إن كاةة  مك الإس مأم يف مرص
4

، عىل اإ ر ه ه ا  زمة اجلدةدن انسح  مخسون إضوا من اجمللس 

ل يف اإرضايف عيتيتام، ويف خضيتيتم تيتيتكل التطيتيتورات الت  س يسيتيت، وقيتيترر الاحتيتيتاد العيتيتام التونيسيتيت لللكيتيتغل ادلخيتيتو 

ح ق اعيتة، مفادهيتا أ ايتإ ليت س ميتن  الس ياس ية، توصل   رامة الهنضة وي  يتزيف ا  غلبييتة يف  كوميتة اليترتوراك اإ

اراكء الا تفاظ حملحلمك والتضحية حمللثورن وحململسار الااتقايل ارج حضى التوانسيتة امثيتريا ميتن أ جيتهل، واإ يتا ا    

ااطليت   يتوار وطيت  بقأيتادن  0721ميتن أ امتيتوبر  79لت خدميتة للصيتاح العيتام، ويف هو تقيتدا مزةيتد ميتن التنيتاز

الاحتيتاد العيتام التونيسيت لللكيتغل ميتت ييت ث ميت  امت أ خيترد مت التوصيتل ميتن خيت   اإح رضورن البيتدء يف تنفأيت  

ح اجمللس الت  س يس، وحمللفعيتل قيتدم  " خارطة طرة " تنص عىل اس تقا  احلكومة، وإودن النوايف املقاطعم اإ

                                                           
1
 .058.، ص0720، مرامز  اء للبحوث وادلراسات، بريوت،  رامة الهنضة أ  ورجا: حتولت الإس م الس يايس مبارك صاح اجلرج،  

2
 .ا  مم العام حلزيف الوطنيم ادلميقراطيم املواد، وأ اد أ برز قأاديي اجلهبة اللكعبية  

3
، 250ام للس ياسات الس ياس ية والاسرتاتي ية، القاهرن، العدد ، مرامز ا  هر الس ياسة ادلوليةأ بو بكر ادلسو ، احلصاد ال زةل للثورات العربية،   

 .6.، ص0721أ برةل 
4
 .127.مبارك صاح اجلرج، مردت س ب  راره، ص  
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اسيت تقالهتا واليت  حمل يتا  كوميتة امفيتاءات وطنييتة بقأيتادن تصيتية وطنييتة مسيت تقةل هيتو " عيل العيترةض"كومة  

.، وب   جتاوزت تونس ا  زمات الس ياس ية ال  اكدت تطي  حململسار الااتقايل يف تونس"امل دج اعة"
1
  

 إوا   وإوامل النجا : الت ربة التونس ية

ن الس ياق العيتام ارج ميترت بيتإ الت ربيتة ا لتونسيت ية، هيتو سيت ياق ةتسيتم حملحليتراك اللكيتعيب  والسيت يايس اإ

املتواصل،  لكقإ تناقضات عدةدن بم القود اجلدةدن والقدمية، ولس يطر علهيا البحي  إن ا  ليات القادرن عيتىل 

 امةة اللح ة الوطنية من التصدع  وحتقأيت  التعيتالش بيتم خمتليت  ا  طيتراف املتناقضيتة خاصيتة بيتم الإسيت مأم 

ل أ ن التونسيت يون اسيت تطاإوا أ ن ةقطعيتوا والعلامايم، و  قلمييا ال  حتوم  ول تونس، اإ رمغ اخملاطر الك د حمليا واإ

ح إوامل أ ساس ية مهنا  :هموطا  ام يف مسار  الااتقايل دون  صول نكسة قامصة لل  ر، ولعل ر  ةعود اإ

أ قلييتات إرقأيتة أ و طا فأيتة   أي أ ن تونس بعيتدد سيتاكن صيتغري نسيتبأا، ول ةوجيتد هبيتا: البنأة الساكاية املس تقرن

هتدد النس  الاداإي العام، امام أ ن هناك طبقة وسطى واسعة تقلل الفيتارق بيتم ا  ونييتاء والفقيتراء، وهيت ا ميتا 

م   تونس فرصة للتقدم  و ا  مام س ياس يا واقتصادأ من خ ل السري عىل طرة  التواف ، وه ا ميتا ل تتيتوفر 

 .ال  إرف  ااتاكسة وردن  و الوراء م ل سورأ والمين عليإ العدةد من ادلول العربية ا  خرد

 أي هميتإ التقيتاريف بيتم املكيتوام الر  سيت يم للع لييتة الس ياسيت ية يف تيتونس ميتن : التقاريف الاس يم العلامين 

علاماييتيتم واسيتيت مأم اقطيتيتة ااطيتيت ق لت  سيتيت س ميتيتراةل جدةيتيتدن  يف قأيتيتام ادلو  التونسيتيت ية، ميتيتن خيتيت ل املسيتيتامهة 

ر أ فر  ارادعات فكرةة  مف وم العلاماية ميتن لك معيت  " م ص  املرزو "ييقة تدفت  و التواف  والانسجام، اإ

ةدل عىل الإقصاء والتصادم مت ما هو دة  يف ادلو  واجملمتت، وب   ركيتون قيتد رو  مف يتوم العلاماييتة  روةضيتا 

بداد والفسيتاد ميتن أ ج هجيتة اكايت ، مس  حملماكاية الالتقاء والتقاطت مت الإس مأم وأ ن العدو احلقأقي هو الاست 

عادن قراءن ملف وم اللكورد،  أيتي أ خيترج  ول س  اةدةولودأة س ياس ية معينة، ومن هجة أ خرد قام الغنوي حملإ

ح ايتد ابيتري  ح معيت  أ خيتر ةت يتامغ اإ ه ا ا  خري من مف ومإ الضي  ارج نلك   يف القرون املاضية وااول تطورره اإ

 و أ ن ه ا التقاريف بم التياررن ع ةبقى عىل املس تود الفكرج، واإ ا تعيتداه مت مع  ادلميقراطة املعاثن، وامل 

ح املامرسة الس ياس ية الواقعية، ليمثر  كومة وفاق وط   ثل  يف  كومة الرتوراك اإ
2
. 

ل أ ن القيتود الس ياسيت ية " خارطيتة الطرةيت "برمغ الصعوحملت ال  واهج  تطبي  : الار اكز عىل مبدأ  التواف  ، اإ

يف السلطة واملعارضة أ اع  عىل أ ن احلوار هو الطرة  ا  م ل للخيتروج ميتن ا  زميتة وجتن يت  اليتب د  التونس ية

خماطر الانزلق  و العن ، خاصة يف ظل هلكاهمة ا  وضاع ا  م ية، تكل التوافقات تعود حملدلرجة ا  وح اإح 

ح تغ  دراك ا لطبيعة اخملاطر ال  هتدد الب د، واإ ليهبيتا لل صيتلية الوطنييتة عيتىل  سيتايف اضج النخبة الس ياس ية واإ

املصلية اللكخصية واحلزبية، وأ ةضا لطبيعة الثقافة الس ياس ية احلدةثة املتج رن دلد النخبيتة التونسيت ية، وهيتو ميتا 

دروس الت ربيتيتة : ابيتيتتاكر دو  دميقراطييتيتة"أ اميتيتد علييتيتإ اليتيتر  س السيتيتاب  لل   ورةيتيتة م صيتيت  امليتيترزو  يف امتابيتيتإ 

                                                           
1
 .221.220.محمد رضا الطيار، مردت س ب  راره، ص ص  

2
خوان ور ، التقاريف العلامين الاس يم    www.IKHWANWIKI.com 0720مارس  20الغنوي واملرزو   ورجا، : موسوعة اإ
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"التونس ية
1

دن اإتبارات مهنا أ ن تونس ل توجد دلهيا تدخ ت خاردأيتة ، ا  ميتر ارج ، مست دا يف ر  عىل ع

مس  للفاعلم الس ياس يم اعاجلة امللكالك ب  افس م، امام أ ن اجل ش التونيسيت ع ةتيتدخل يف الس ياسيتة ول سيت    

ون مصلية يف ر  خاصة وأ ن عدد أ فراده حميتدود وهيت ا ميتا مسيت  للع لييتة ادلميقراطييتة حمللتقيتدم روةيتدا روةيتدا د

 .هتدةد داخيل

ورمغ لك الإجنازات السابقة ارار وال   رل المنورج التونيس للسري  و  رس يخ دميقراطي أ اميتو يف املسيت تقبل، 

وأ كا جتربة ميكن أ ن  سوق إربيا حبييتي ةويتيف هبيتا املثيتل يف ختطيتي الصيتعايف، لكيتن رمغ ر  ميتا  يتزال احليتا  

 :التونس ية معرضة لبعض اخملاطر مهنا

ح ادلو  ا  م ية ال  تتغلغيتل فهييتا هميت باكت املصيتاح والفسيتاد، وتتيتداخل : الع يقةادلو    - وللكري ه ا املف وم اإ

فهيا ولءات أ طراف عدةدن ل ا ع قة حمللن ام الساب ، وتع ل عىل إرقةل واب  دام  التغيري، وي تتكيتون ميتن 

ع مأة، أ شايف م اص  رفأعة يف الإدارات اخملتل فة، شلكإ ةقرتيف ميتن ادلو  داخيتل رجال أ إامل، مؤسسات اإ

ن التعاميتل ميتت ادلو  الع يقيتة، أ صيتب  للكيتإ أ ايتد التييتدأت الر  سيت ية يف ميتراةل ميتا بعيتد  ادلو ، ومن مثيتة فيتاإ

سقاحن ر وس الن م التسلطية، وهنيتا تطيتر  مسيت    طبيعيتة الفيتاعلم الس ياسيت يم يف ميتراةل ميتا بعيتد الإطاايتة  اإ

مياكم حملدلميقرا طية اكختيار أ صيل وكايئ، وقيتد جتليت  أ اثر ادلو  الع يقيتة اليت  تع يتل حمللن ام التسلطي، ومدد اإ

يف اجتاه التحول املضاد يف تونس، إن طرة  الع ل عىل نرش ظاهرن الإرهيتايف بصيتفة تدريبييتة، وتنيتايم ظيتاهرن 

من املنيتاط  احلدودةيتة لليبأيتا، والقأيتام حملوتييتال  0721-0720دخول الس   بمكيات ها ةل خاصة خ ل سن  

الرموز الس ياس ية م ل همكرج بلعيد، لك ر  هبدف نرش ارإيتر واخليتوف يف أ وسيتاحن اجملمتيتت التونيسيت،  بعض

هييتام اليترأ ج العيتام بيت  ن ميتراةل الن يتام السيتاب  اكايت  أ فضيتل عيتىل  من أ جل إرقةل مراةل التحيتول ادلميقراطيتي، واإ

 .املس تود ا  م 

ومطال  فئوةة وعامة ل كاةة ل ا، ويف الوقيت  افسيتإ تثار يف املراةل الااتقالية ا تياجات :  امللكلكة الاقتصادةة

تواجإ ادلو  اا  من تقلص املوارد، ا  مر ارج يبعل ا عادزن إن تلب هتيتا، ففيتي بداةيتة الثيتورن يف تيتونس قاميت  

ديتيتراءات هميتيتعبية م يتيتل زأدن ادلمع عيتيتىل الطاقيتيتة وزأدن ا  ديتيتور يف القطيتيتاع العيتيتام هبيتيتدف  احلكوميتيتات املتعاقبيتيتة حملإ

ح خليت  ايتوع ميتن الرضيتا دلد امليتواطنم، ولكيتن ا تواء الغض   العام دلد املواطنم، وأ دت تكل الإديتراءات اإ

تبم بعد ميض العام ا  ول أ كا غري مس تدامة و ست ف  امللااية العامة ليتدلو 
2

، خاصيتة وأ ن تيتونس ل سيت  دو  

دمع ملاا هتيتا العاميتة، ا يترا برتولية م ل اجلزائر أ و ليبأا، مما يبعل ا مضطرن للبحي إن مصيتادر دخيتل ميتن أ جيتل 

  ن بقاء امللكلكة الاقتصادةة من دون معاجلة ييقة وهيلكية من هم  اإ أ ن ةع   الرشيتخ داخيتل اجملمتيتت الواايتد، 

 .وةفت  اجملال أ مام حس  الثقة من القادن الس ياس يم

قلميييتيتة داخيتيتل ادلول اليتيت   يتيتر اراايتيتل ااتق: التييتيتدأت اخلاردأيتيتة ن التيتيتدخ ت ادلولييتيتة والإ ح اإ الييتيتة تتصيتيتاعد اإ

مس توأت رشسة حبيي قد  ربأ املعادلت ادلاخلية، ر  أ ن الفواعل اخلاردأة تصيتط  ميتت أ طيتراف داخلييتة 

                                                           
1
 .69.، ص0721،  راة إبد النور بن إنرت، دار لدركوفريت، حملرلس، دروس الت ربة التونس ية: ابتاكر دميقراطيةمحمد م ص  املرزو ،   

2
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متباةنة وه ا ما للكإ حتالفات وأ قطايف متعارضة داخليا وخاردأا، وه ا ما  صيتل يف احليتا  التونسيت ية  أيتي 

قلمييتي وادلويل، ور  حبيتمك صيتغر ا  يتا أ اإ ومت سقوحن ا ام بن عيل أ صبح  أ اميتو إرضيتة للتيت   ر احيط يت ا الإ

و ساس ية موقع ا اجلغرايف، وضع  بن هتا الاقتصادةة، وبناء عىل ه ه الاإتبارات، مثيتة خلكيت ية دلد الك يتريرن 

قلميييتة ل يتا روبيتة يف التيت  يري عيتىل القيترار السيت يايس  من ا ال تعر  الب د لضغوحن همدةدن من أ طراف دولية واإ

 .والاقتصادج ادلاخيل

 :ا ةاخل

ااط قيتيتا مميتيتا سيتيت ب   وامتقأيتيتمي لمنيتيتورج التحيتيتول ادلميقراطيتيتي يف تيتيتونس مقارايتيتة حملحليتيتالت ا  خيتيترد يف العيتيتاع 

ر جنحيت  يف  العرن، ميكن القول ب  ن احلا  التونس ية تعت  ا  امو جنااا وا  ي  يف ج رةيتة الع لييتة التغيريةيتة، اإ

اداث تغييتري يييت  يف بنأيتة الن يتام وأ دواتيتإ وطرةقيتة ييتهل،  وقيتدم   ورجيتا يحجيتا يف تعيتاطي خمتليت  القيتود اإ

لغيتاء،  الس ياس ية اخملتلفة مت بعض ا البعض،  أيتي مت الرتاميتل عيتىل مبيتدأ  التوافيت  والرشيتاامة وليت س الإقصيتاء والإ

وتعامل  النخ  الس ياس ية اجلدةدن ب اكء عايل، مغلبة املصلية العامة عىل املصاح احلزبية الضيقة  أي أ كيتا ع 

ح ال مين ة أ و الاافراد، واإ ا اخنرط  يف رشاامة وطنية  قأقأة، وه ه ي النقطيتة الر  سيت ية اليت  دفعيت   سعى اإ

ح التقدم خبطوات   ة  يتو ا  ميتام، اميتام أ ن الت ربيتة التونسيت ية ف يتدت الن رةيتة اليت   اسار التحول ادلميقراطي اإ

أ كيتا املنطقيتة الو أيتدن اليت  ع  سيت ا  ةعتقد أ شاهبا ب  ن املنطقة العربية  ثل اس تث اء اترخييا ودغرافأيتا ميتن  أيتي

جعةل التطور ادلميقراطي ال  ي  العاع، بدءا ميتن أ وروحمل الرشيتقأة إقيت  اكييتار الاحتيتاد السيتوفأايت، اإح رشق 

فرةقأا د ويف الصيتحراء، وميتن مثيتة جيتاءت الت ربيتة ادلميقراطييتة يف تيتونس لتؤاميتد  أ س يا ووأ مرراك ال تينأة،  ىت اإ

ح "املت  صل، والاس تعصاء املزمن يف احلا  العربية يف مواهجة ميتا لسيت ى يفعدم شة افرتا  الع ز  الااتقيتال اإ

 .، وأ ن ه ا ا  خري ممكن إربيا وقابل للنجا  يف اال توفرت ال روف امل يئة  "ادلميقراطية
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 :الكت 
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